
ممقال الله عز وجل : ((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس مت  )) (( مب معع مز رن موال
مت مق مب رسعع مفلال الاا *ا  حباح مسعع متا  ماح مب رسعع موال الاا *ا  حشععاط من متا  ماط مشعع رن موال الاا *ا  حراقعع مغ

اا حمر أ
م متا  مر بب مد مم حل مفلا الاا *ا  حبق  )) البسملة  آية من كتسساب اللسسه مسسستقلة لمس

تتبع السورة التي قبلهسسا ول السستي بعسسدها ولهسسذا كسسان القسسول الراجسسح أن
البسملة ليست من الفاتحة بل هي مسسستقلة، ودليسسل ذلسسك حسسديث أبسسي

اقسععمتا الصععل ةهريرة الثابت المخرج في الصحيحين أن الله قال:( 
بمينععيا وبميععنا عبععديا نصععفمينا فععإذاا اقععلالا :ا الاحمععدا للععها رب

 ... ) وذكسسر تمسسامالعلالممينا ،ا اقععلالا اللععها تعععلالى:ا حمععدنيا عبععدي
اا ليست آية من السور الرخرى، أما الذي نشسساهده الحديث، كما أنها أيض
في المصحف من أنها آية فسسي الفاتحسسة دون غيرهسسا إنمسسا هسسو علسسى رأي
بعض العلماء، ولكن الصواب ما ذكسسرت لكسسم بأنهسسا آيسسة مسسستقلة، وهسسذا

الاحمدا للهيعني أنه لو اقتصر النسان في سورة الفاتحة على قوله:(( 
...) الخ السورة لكانت صسسلته صسسحيح . إل أنهسسا ل توجسسدربا العلالممين

في أول سورة براءة وسبب ذلك أنه لسم ينسزل علسسى النسبي صسلى اللسه
عليه وآله وسلم بين السورتين آية البسملة، فلذلك لسسم تكسسن موجسسودة،
وأما تعليل بعض العلماء بأنها - أي سسسورة بسسراءة- نزلسست بالسسسيف فسسإنه
تعليل عليل ل يصح لن السيف إذا كان بحق أو حق فل بد . يقسسول اللسسه

ممعز وجل: ((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس الاا *  )) (( مب حراقعع مغ متا  مععع مز رن موال
الاا * حبق مسعع متا  مق مب رسعع مفلال الاا *ا  حباح مسعع متا  ماح مب رسعع موال الاا *ا  حشععاط من متا  ماط مشعع رن موال

اا حمر أ
م متا  مر بب مد مم حل  )) كل هذه الوصاف للملكئكة علسسى حسسسب أعمسسالهممفلا

 ))  يعني الملكئكةوالنلازعلاتا غراقلاالتي أمرهم الله عزوجل بها فسس(( 
اا بشسسدة.  ((ا غراقلاا الموكلة بقبسسض أرواح الكفسسار تنزعهسسا (( )) أي نزعسس

 )) يعني الملكئكة الموكلة بقبض أرواح المؤمنين،والنلاشاطلاتا نشاطلا
اا: أي تسسسلها برفسسق كالنشسسوطة، وأظنكسسم تعرفسسون تنشسسطها نشسسط
النشوطة: الربط الذي يسمونه عندنا " التكسسة " أو مسسا أشسسبه ذلسسك مسسن
اا بحيسث إذا سسللت أحسسد الطرفيسن انفكسست الكلمسات، يعنسي يكسون ربطس
العقدة هذا ينحسسل بسسسرعة وبسسسهولة، فهسسؤلء الملكئكسسة الموكلسسة بقبسسض
اا أي: تسسسلها برفسسق، وسسسبب ذلسسك أن أرواح المسسؤمنين تنشسسطها نشسسط
الملكئكسسة الموكلسسة بقبسسض أرواح الكفسسار إذا دعسست السسروح إلسسى الخسسروج
تناديها بأقبح الوصاف تقول الملكئكة لروح الكافر: ارخرجي أيتها النفسسس
الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارخرجي إلسسى غضسب اللسه ومسا أشسسبه
هذا من الكلم، فتنفر تنفر الروح  ل تريد أن تخسسرج إلسسى هسسذا، وتتفسسرق



اا يكسساد في الجسد- والعياذ بالله -حسستى يقبضسسوها بشسسدة، وينزعوهسسا نزعسس
يتمزق الجسد منها من شدة النزع. أما أرواح المسسؤمنين سسس جعلنسسي اللسسه
ها تبشسرها: ارخرجسي أيتهسا وإياكم منهم س فسإن الملكئكسة إذا نزلست لقبض
النفس الطيبة ،كانت في الجسد الطيب ارخرجي إلى رضوان الله، ومسسا
أشبه هذا من الكلم الذي يهسسون عليهسسا أن تفسسارق جسسسدها السسذي ألفتسسه

منا أحبفتخرج بسهولة، ولهذا لما قال النبي عليه الصلة والسلم: ( 
لقلاءا اللها أحبا اللها لقلاءه،ا ومنا كرها لقلاءا اللها كرها اللها لقلاءه

ننا يكره الموت، فقال: (  لميسا المر). قالت عاكئشة: يا رسول الله: كل
ذلكا ولكنا المؤمن-ا يعنيا إذاا جلاءها أجلها -ا ا يبشرا برحمععةا مععن

 )، لنه في تلك اللحظسسة يسسرى أنسسهاللها ا ورضوانا ا فمياحبا لقلاءا الله
سينتقل إلى دار أحسن من الدار التي فارقها فيفرح كما يفرح أحدنا إذا
قيل له أرخرج من بيت الطين إلى بيت المسلح القصر المشيد الطيسسب،
العكس إذا بشسر الله سس ب فيفرح فيحب لقساء اللسه، والكسافر سس والعيساذ ب
بالغضب والعذاب فإنه يكسره أن يمسوت، ويكسسره لقسساء اللسه فيكسره اللسه

 )) : هسسي الملكئكسسة السستي تنسسزع أرواحوالنلازعلاتا غراقلالقاءه. إذن: (( 
 )): الملكئكة التي تقبضوالنلاشاطلاتا نشاطلاالكفار تنزعها بشدة ، (( 

الاأرواح المؤمنين بسهولة ويسر.  ((  اا هسسيفلالسلابقلاتا سععبق  )) أيضسس
الملكئكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، ولهذا كانت الملكئكة أسسسبق إلسسى
أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم، قال الله تعالى في وصف ملكئكة

علميهلاا ملكئكةا غل ظا شدادا لا يعصععونا اللععها مععلاا أمرهععمالنار: (( 
ومععنا عنععدها ل )).. وقسسال عسسز وجسسل: (( ويفعلععونا مععلاا يععؤمرون

يسععتكبرونا عععنا عبععلادتها ولا يستاحسععرون.ا يسععباحونا اللميععل
 ))  فهسسم سسسباقون إلسسى أمسسر اللسسه عسسز وجسسل بمسساوالنهلارا لا يفترون

يأمرهم ل يعصونه ما أمرهسسم ويفعلسسون مسسا يسسؤمرون، لقسسوتهم وقسسدرتهم
 )) هي الملكئكةوالسلاباحلاتا سباحلاعلى فعل أوامر الله عز وجل.  (( 

تسبح بأمر الله، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء، وكمسسا قسسال
كععلا فععيا فلععكتعسسالى عسسن الشسسمس والقمسسر والليسسل والنهسسار (( 

 )) فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراديسباحون
الله سبحانه وتعالى، وهم أي الملكئكة أقوى من الجن، والجن أقوى من

يلاا أيهععلاا الملا أيكععمالبشر، انظر إلى قسسوله تعسسالى عسسن سسسليمان: (( 
يأتمينيا بعرشهلاا اقبلا أنا يأتونيا مسلممين.ا اقععلالا عفريععتا مععن
الجنا أنلاا آتميكا بها اقبلا أنا تقوما منا مقلامكا وإنيا علميها لقععوي



مما منا الكتلابا أنععلاا آتميععكا بععها اقبععلا أن أممين.ا اقلالا الذيا عندها عل
 ))  يعنسسي إذا مسسددت طرفسسك ثسسم رجعتسسه فقبسسل أنيرتدا إلميكا طرفك

ااا عندهيرجع إليك آتيك به ((  رر  )) فسسي الحسسال رآه ((فلملاا رآها مستق
مأشععكرا أما أكفععرا  مء )) قسسالاقلالا هععذاا مععنا فضععلا ربععيا لميبلععونيا 

العلماء: إنه حملته الملكئكة حتى يأتوا بسسه إلسسى سسسليمان مسسن أيسسن؟ مسسن
اليمن، وسليمان بالشام بلحظة فدل هسسذا علسسى أن قسسوة الملكئكسسة أكسسبر
بكثير من قوة الجن، وقوة الجن أكبر من بني آدم؛ لنه ل يستطيع أحسسد
من بني آدم أن يأتي بعرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشسسام قبسسل مسسدة
طويلة، فالحاصل أن الملكئكة تسبح بأمر الله عز وجل بمسسا يأمرهسسا بسسه.

اا((  اا وصسسف للملكئكسسة تسسدبر المسسر، وهسسو واحسسدفلالمدبراتا أمر  )) أيض
المور يعني أمور الله عز وجسسل لهسسا ملكئكسسة تسسدبرها، ولننظسسر: جبراكئيسسل
موكل بالوحي يتلقاه من الله وينزل به على الرسسسل، إسسسرافيل موكسسل
بنفخ الصور الذي يكون عند يوم القيامة ينفخ في الصور فيفسسزع النسساس
اا مسسن حملسسة العسسرش، ويموتون، ثم ينفخ فيه أرخرى فيبعثسسون، وهسسو أيضسس
ميكاكئيل موكل بالقطر والنبات وبسسالمطر والنبسسات، ملسسك المسسوت موكسسل
بالرواح، مالك موكل بالنار، رضسسوان موكسسل بالجنسسة، عسسن اليميسسن وعسسن
لل يدبر ما أمسسره اللسسه عسسز وجسسل بسسه (( الشمال قعيد موكل بالعمال ، ك

اا  ))، إذن هسسذه الوصسساف كلهسسا لمسسن؟ هسسذه الوصسساففلالمدبراتا أمر
للملكئكة على حسب أعمالهم، وأقسم اللسسه سسسبحانه وتعسسالى بالملكئكسسة
لنهم من رخير المخلوقات، ول يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إل وله
شأن عظيم إما في ذاته، وإما لكونه من آيات الله عز وجسسل.  ثسسم قسسال

يععوم )) هسسذه (( يوما ترجفا الراجفة.ا تتبعهععلاا الرادفععةتعالى: (( 
ككسسر النسساس بهسسذاترجف  )) متعلقة بمحذوف والتقدير: اذكر يا محمد وذ

 ))، وهما النفختانترجفا الراجفةا تتبعهلاا الرادفةاليوم العظيم: (( 
في الصور، النفخة الولسسى: ترجسسف النسساس ويفزعسسون ثسسم يموتسسون عسسن
آرخرهم إل من شاء الله، والنفخسسة الثانيسسة: يبعثسسون مسسن قبسسورهم فيقسسوم

فإنملاا هيا زجععر ةالناس من قبورهم مرة واحدة، قال الله تعالى: (( 
 )).  إذا رجفت الراجفسسة وتبعتهسسا الرادفسسةواحد ةا فإذاا هما بلالسلاهر ة

انقسم الناس إلى قسمين: (( قلوب يومئذ واجفة. أبصارها رخاشسسعة )):
اا. (( واجفةوهذه قلوب الكفار ((  اا شديد أبصععلارهلا )) أي: رخاكئفة رخوف

غغضسستخلاشعة  )) يعني ذليلة ل تكساد تحسدق أو تنظسسر بقسوة ولكنسه قسسد 
وتراهما يعرضععونأبصارهم س والعياذ بالله س لذلهم قال الله تعالى: (( 



 )).- نسسسألعلميهلاا خلاشعمينا منا الذلا ينظرونا منا طرفا خفععي
الله تعالى أن يتولنا وإياكم في السسدنيا والرخسسرة وأن يجعلنسسا ممسسن نجسسوا
ذلسسك اليسسوم مسسن عسسذاب اللسسه وأن يجعلنسسا مسسن أوليسساكئه المتقيسسن وحزبسسه
المفلحين في الدنيا والرخرة-.  قال اللسسه تبسسارك وتعسسالى فسسي بيسسان يسسوم

 ))فإنملاا هيا زجععر ةا واحععد ة.ا فععإذاا هععما بلالسععلاهر ةالسسساعة : (( 
زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام
رجل واحد على ظهر الرض بعد أن كانوا فسسي بطنهسسا قسسال اللسسه تبسسارك

إنا كععلانتا إلا صععمياحةا واحععد ةا فععإذاا هععما جمميعععا لععدينلاوتعسسالى: (( 
 )). كسسل الخلسسق فسسي هسسذه الكلمسسة الواحسسدة يخرجسسون مسسنماحضرون

قبورهم أحياء، ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم، ولهسسذا قسسال: ((
 )) وهسسذا كقسسولهفإنملاا هيا زجععر ةا واحععد ة.ا فععإذاا هععما بلالسععلاهر ة

)). وهذا يعني مسسا أمسسروملاا أمرنلاا إلا واحد ةا كلمحا بلالبصرتعالى: (( 
اا إنما يقول إل واحدة فقط : ((  ))  ول يتسسأرخر هسسذاا كنالله إن أراد شيئ

 )) والله عسسز وجسسل لإلا واحد ةا كلمحا بلالبصرعن قول الله لحظة (( 
يعجزه شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم للسه عسز وجسل
كل دليل على أن الله تعالى على كسسل شسسيء قسسدير، بكلمة واحدة فهذا أد
وأن الله ل يعجزه شيء في السماوات ول في الرض كما قال تعسسالى:

وملاا كلانا اللها لميعجعزها معنا شعيءا فعيا السعملاواتا ولا فعي(( 
اا الاا اقععدير فإنمععلاا هععيا زجععر ةا واحععد ة. )) (( الرضا إنها كلانا علميم

اا ما جرى للمم قبل محمدفإذاا هما بلالسلاهر ة  )) . ثم قال تعالى مبين
صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن قصص الله عز وجل عليه وأرخبار

لقد((  المم السابقة له فواكئد كثيرة وعبر عظيمسسة كمسسا قسسال تعسسالى: 
))كعععععلانا فعععععيا اقصصعععععهما ععععععبر ةا لولعععععيا اللبعععععلاب

فهم من ذلك تسلية الرسول عليه الصلة والسلم عما أصابه من قومه
من الذى في القول والفعل،                         فكأن اللسسه يقسسول لسسه:

ولقدا كععذبتا رسععلا مععنا اقبلععكإن الرسل مسسن قبلسسك قسسد أوذوا (( 
فصبرواا علىا ملاا كذبواا وأوذواا حتىا أتلاهما نصععرنلاا .وا لا مبععدل

اا وكذلك إنلكلملاتا اللها ولقدا جلاءكا منا نبأا المرسلمين  )) ، وأيض
كذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلسسى آلسه وسسلم أن اا للمك فيها تهديد
يصيبهم ما أصاب المم السابقة من العذاب والنكسسال، قسسال اللسسه تبسسارك

أفلما يسميرواا فيا الرضا فمينظرواا كميفا كلانا علااقبة ((وتعالى: 
،)) الذينا مععنا اقبلهععما دمععرا اللععها علميهععما وللكععلافرينا أمثلالهععلا



كك كتسسا كأ لل  كهسس والعبر في القصص قصص النبياء كثيرة. قال الله تعسسالى: (( 
كسى  غمو غث  ددي   )) للنبي صلى اللسسههلا أتلاك والخطاب في قوله (( ))كح

عليه و آله وسلم إذن و لكل من يتأتى رخطابه  ويصسسح تسسوجيه الخطسساب
 )) يا محمد، وعلى المعنىهلا أتلاكإليه، ويكون على المعنى الول (( 

 )) وهسسو ابسسنحديثا موسععى )) أيهسسا النسسسان (( هلا أتلاكالثاني: (( 
عمران عليه الصلة والسلم أفضل أنبياء بني إسراكئيل، وهو أحسسد أولسسي
العزم الخمسة الذين هم: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيسسم،
وموسسسى، وعيسسسى، ونسسوح، وقسسد ذكسسروا  - أعنسسي هسسؤلء الخمسسسة- فسسي

وإذالقرآن في موضعين، أحسسدهما فسسي الحسسزاب فسسي قسسوله تعسسالى: (( 
أخععذنلاا مععنا النععبميمينا مميثععلااقهما ومنععكا ومععنا نععوحا وإبراهميععم

شرع )). والثاني في قوله تعسسسالى: (( وموسىا وعميسىا ابنا مريم
الاا والععذيا أوحمينععلاا إلميععكا ومععلا رصععىا بععها نوحعع لكما منا الدينا مععلاا و

 )). وحسسديث موسسسى عليسسهوصمينلاا بها إبراهميععما وموسععىا وعميسععى
الصلة والسلم ذكر في القرآن أكسسثر مسسن غيسسره؛ لن موسسسى هسسو نسسبي
اليهود وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صسسلى اللسسه عليسسه
وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر مسسا قسسص علينسسا مسسن نبسسأ النبيسساء

 ))  تشويقهلا أتلاكا حديثا موسىوأشملها وأوسعها وفي قوله: (( 
إذا نلاداها ربها بلالوادللسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة.  (( 

اء سسسمعه بصسسوت اللسسه عسسزالمقدسا طوىا  )) ناداه الله عز وجسسل نسسدا
ونلادينععلاها مععنا جععلانبا الاطععورا اليمععنوجسسل، قسسال اللسسه تعسسالى: (( 

يميلا حب ))، (( واقربنلاها نج مه حذ اوىا *ا ا مط مسا  رد مق مم حل مدا ا موا حل مبلا مها  بب مر مها  مدا منلا حذا  مإ
من حو مع حر مف ملىا   )) فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقسسومه إنسسه ربهسسممإ

اقلالا يلاا أيهلاا الملا ملاا علمععتا لكععما مععنالعلى، وأنه ل إله غيره (( 
 )) فادعى ما ليس له، وأنكر حق غيره وهو اللسسه عسسز وجسسل،إلها غميري
 )) هو الطور، والسسوادي هسسو مجسسرى المسساء،بلالوادا المقدسوقوله: (( 

اا لنسسه كسسان فيسسه السسوحي إلسسى موسسسى عليسسه الصسسلة وسماه الله مقدسسس
اا موسى صلى اللسسهطوىوالسلم. وقوله: ((   )) اسم للوادي .  مخاطب

 )) ، فسسأمراذهبا إلىا فرعونا إنععها طغععىعليه وعلى آله وسلم: (( 
كيسسن سسسبب الله نبيه موسى  أن يذهب إلى فرعون وهذا هو الرسسسالة، وب
ذلك وهو طغيان هذا الرجل س أعني فرعون س وفي سسسورة طسسه قسسال: ((

 )). ول منافسساة بيسسن اليسستين وذلسسك أناذهبلاا إلىا فرعونا إنها طغعى
ال ثم طلسسب موسسسى صسسلى اللسسه عليسسه وآلسسه الله تعالى أرسل موسى أو



وسلم من ربه أن يشد أزره بأرخيه هسسارون فأرسسسل هسسارون مسسع موسسسى
إنععهفصار موسى وهارون كلهما مرسل إلى فرعون. وقوله تعالى: (( 

 )) أي: زاد علسسى حسسده؛ لن الطغيسسان هسسو الزيسسادة، ومنسسه قسسولهطغععى
 )). طغسسىإنلاا لملاا طغىا المععلاءا حملنععلاكما فععيا الجلاريععةتعالى: (( 

أي : زاد، ومنسسه الطسساغوت: لن فيسسه مجسساوزة الحسسد. وهنسسا يقسسول اللسسه
 )) :فقععلا هععلا لععكا إلععىا أنا تزكععى ))  (( إنها طغىعزوجل : (( 

السسستفهام هنسسا لتشسسويق فرعسسون أن يستزكى ممسسا هسسو عليسسه مسن الشسسر
والفساد، وأصل الزكاة النمو والزيادة، وتطلق بمعنى السلم والتوحيد،

وويلا للمشركمين.ا الععذينا لا يؤتععونا الزكععلا ةومنه قوله تعالى: (( 
اقدا أفلحا مععن)) . ومنه قوله تعالى: (( وهما بلالخر ةا هما كلافرونا 

فقععلا هععلا لععكا إلععىا أن )).(( زكلاهععلاا واقععدا خععلابا مععنا دسععلاهلا
 )) أي أدلسسك إلسسى ربسسك أي إلسسى ديسسنوأهديكا إلىا ربك ))  (( تزكى

 ))  أي فتخسساف اللسسه عسسزفتخشىالله عز وجل الموصل إلى الله. (( 
وجل على علم منك؛ لن الخشية هي الخوف المقرون بالعلم، فإن لسسم
يكن علم فهو رخسسوف مجسسرد، وهسسذا هسسو الفسسرق بيسسن الخشسسية والخسسوف.

إنملاا يخشععىالفرق بينهما أن الخشية عن علسسم قسسال اللسسه تعسسالى: (( 
 )). وأما الخوف فهو رخوف مجرد ذعر يحصلاللها منا عبلادها العلملاء

للنسان ولو بل علم، ولهذا قد يخاف النسسسان مسسن شسسيء يتسسوهمه، قسسد
اا ل حقيقة له فيخاف منه، فهذا ذعر مبنسسي يرى في الليلة الظلماء شبح

وأهديكا إلععىا ربععكعلسسى وهسسم، لكسسن الخشسسية تكسسون عسسن علسسم. (( 
 )) أي: فسسذهب موسسسى عليسسهفععأراها اليععةا الكععبرى ))  (( فتخشى

هلا لععكا إلععىا أنالصلة والسلم وقال لفرعون ما أمسسره اللسسه بسسه (( 
 )) ولما كان البشسسر ل يؤمنسسونتزكىا .ا وأهديكا إلىا ربكا فتخشى

ول يقبلون دعوى شخص أنه رسول إل بآية كما هو ظاهر أن النسان ل
يقبل من أحد دعوى إل ببينة جعل الله سبحانه وتعالى مسسع كسسل رسسسول

 )) يعنسسي أرى((ا فأراها اليةا الكععبرىآية تدل على صدقه، وهنا قال: 
اا من موسى فرعون الية الكبرى، فما هي هذه الية؟ الية أن معه عص
رخشب من فروع الشجر كما هو معروف، فكان إذا وضسسعها فسسي الرض
اا صارت حية تسعى ثم يحملها فتعود عصا، وهذا من آيات اللسسه أن شسسيئ
اا إذا وضع على الرض صار حية تسعى، وإذا حمل من الرض عسساد جماد
اا إلى حسساله الولسسى وهسسي أنسسه عصسسا مسسن جملسسة العصسسيان في الحال فور

 )) ، وإنمسسا بعثسسه عليسسه الصسسلة والسسسلم بهسسذه((ا فأراها اليةا الكبرى



الية، وبكونه يدرخل يده في جيبه فتخرج بيضساء مسن غيسسر سسوء أي مسن
اا ليس بياض البرص ولكنه بيسساض جعلسسه اللسسه غير عيب، أي: بيضاء بياض
آية، إنما بعثه الله بذلك بالعصا واليد؛ لنه كان في زمن موسى السسسحر
اا فأرسله الله عز وجسسل بشسسيء يشسسبه السسسحر لكنسسه ليسسس اا شاكئع منتشر
كدوا لموسسسى عليسسه بسحر حقيقة من أجل أن  يغلب السحرة السسذين تصسس
الصلة والسلم. قال أهل العلم: وفي عهد عيسى صلى الله عليه وآلسسه
اا، فجاء عيسسسى بسسأمر يعجسسز الطبسساء، اا عظيم وسلم انتشر الطب انتشار
وهو أنه كان ل يمسح ذا عاهة إل برأ، إذا جيء إليه بشسسخص فيسسه عاهسسة

يععبرىءا الكمععهأي عاهسسة تكسسون مسسسحه بيسسده ثسسم بسسرأ بسسإذن اللسسه (( 
)) مع أن البرص ل دواء له لكن هو يبرىء البرص بإذن اللهوالبرصا 

بركئه، وأشسد مسن هسذا عز وجل، ويبرىء الكمسه السذي رخلسق بل عيسون ي
وأعظم أنه يحيي الموتى بإذن الله، يؤتى إليه بسالميت فيتكلسسم معسسه ثسم
تعود إليه الحياة، وأشسسد مسسن ذلسسك وأبلسسغ أنسسه يخسسرج المسسوتى بسسإذن اللسسه
يخرجهم من أي مكان؟ من قبورهم، يقف علسسى القسسبر وينسسادي صسساحب
ييا، هذا شيء ل يمكن لي طب أن يبلغه، ولهذا القبر فيخرج من القبر ح
اا لمسسا كسسان عليسسه النسساس. كانت آية عيسى في هذا الوقت مناسبة تمامسس
قال أهل العلم: أما رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آلسسه وسسسلم
فقد أتى إلى العرب وهم يتفارخرون في الفصاحة، ويسسرون أن الفصسساحة
أعظم منقبة للنسان فجاء محمسسد صسسلى اللسسه عليسسه وآلسسه وسسسلم، بهسسذا
القرآن العظيم الذي أعجز أمراء الفصاحة، وعجزوا عن أن يأتوا بمثلسسه،

اقلا لئععنا اجتمعععتا النععسا والجععنا علععىا أنقال الله تعسسالى:  (( 
يأتواا بمثلا هذاا القرآنا لا يأتونا بمثلها ولوا كلانا بعضهما لبعض

اا اا فسإنهم لسن يسأتوا بمثلسه.ظهمير  )) : يعني لو كان بعضهم يعساون بعض
حينئذ نقول إن موسى عليه الصلة والسلم أرى فرعون اليسسة الكسسبرى

وملاا تغنيا اليلاتا والنععذرا عععنا اقععومولكن هل انتفع باليات؟ ل، (( 
إنملاا تنذرا مععنا اتبعععا الععذكرا وخشععيا الرحمععن )) . (( لا يؤمنون
)) فالذين ليس فسسي قلسسوبهم اسسستعداد للهدايسسة ل يهتسسدون ولسسوبلالغميبا 

 )) كسسذبفكذبا وعصىجاءتهم كل آية س والعياذ بالله س ولهذا قال: (( 
ال بسل قسسال (( الخبر، وعصى المر، يعني قال لموسى إنسسك لسسست رسسو

 )) . وعصسسى المسسر فلسسمإنا رسولكما الذيا أرسلا إلميكما لمجنون
 )): أدبسسرأيثما أدبرا يسعععىيمتثل أمر موسى ولم ينقد لشرعه.   (( 

اا. ((  اا، يسسسعى حثيثسس  ))  حشسسر النسساس أيفاحشرا فنععلادىتسسولى مسسدبر



جمعهم ونادى فيهم بصوت مرتفع ليكون ذلك أبلغ في نهيهم عمسسا يريسسد
فقعلال ))    (( فاحشرا فنعلادىمنهم موسى عليه الصلة والسلم. (( 

 ))- والعياذ بالله- قال لقومه: أنا ربكم العلى، يعنيأنلاا ربكما العلى
 ))- هذه اسم تفضسسيل مسسن العلسسو، فسسانظرالعلىل أحد فوقي لن  (( 

أنلاكيف استكبر هذا الرجل وادعى لنفسه مسسا ليسسس لسسه فسسي قسسوله: (( 
غلملك الواسع يقول لقومه فيربكما العلى  ))- وكان يفتخر بالنهار وا

ال كثيرة:  مما ألميسا لععيا ملععكما قال لهم ، لنه قال لهم أقوا ((ا يلاا اقو
مصرا وهذها النهلارا تجريا منا تاحتيا أفلا تبصرونا .أما أنلاا خميععر

 )). فما الذي حصل؟ أغرقهمنا هذاا الذيا هوا مهمينا ولا يكلادا يبمين
الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر بسسه، وأورث اللسسه ملسسك مصسسر بنسسي

فأخذها اللععه ا ((إسراكئيل الذين كسسان يستضسسعفهم.  قسسال اللسسه تعسسالى:
نكععلال (( )) أرخذه الله تعالى أرخذ عزيز مقتدر،نكلالا الخر ةا والولى

ككل به في الرخسسرة وفسسي الولسسى، فكسسانالخر ةا والولى  )) يعني أنه ن
عبرة في زمنه، وعبرة فيما بعد زمنه إلسسى يسسوم القيامسسة، كسسل مسسن قسسرأ
كتاب الله وما صنع الله بفرعون فإنه يتخذ ذلك عبرة يعتسسبر بسسه، وكيسسف
أهلكه الله مع هذا الملك العظيم وهذا الجسسبروت وهسسذا الطغيسسان فصسسار

إنا فععي ((أهون على الله تعالى من كل هين.  يقول الله عسسز وزجسسل 
 )) أي فيمسسا جسسرى مسسنإنا فيا ذلك (( )) ذلكا لعبر ةا لمنا يخشى

إرسسسال موسسسى إلسسى فرعسسون ومحسساورته إيسساه واسسستهتار فرعسسون بسسه
 )) أيلمنا يخشععى ((واستكباره عن النقياد لسسه عسسبرة،عسسبرة لمسسن؟ 

كبر مسسا حصسسل يخشى الله عز وجل، فمن كان عنده رخشية من اللسسه وتسسد
لموسى مع فرعون والنتيجة التي كانت لهذا ولهذا فإنه يعتبر ويأرخذ من
اا منكسسم انتسسدب ذلك عبرة، والعبر في قصة موسسسى كسسثيرة ولسسو أن أحسسد
ليجمع القصة من اليات في كل سورة ثم يستنتج مسسا حصسسل فسسي هسسذه
اا فهسسل منكسسم أحسسد يقسسوم بسسذلك؟ نعسسم؟ نعسسم القصة من العبر لكان جيسسد
اا، في الجازة؟ على كل حال إن وجدنا أحد النتاكئج في رخمسة عشر يوم
قبلك فهو أحق وإل فهو أنت، طيب الذي يأتي الول فهسسو السسسابق إي ،
يعني يأتي بالقصة كلها في كسسل اليسسات، لن السسسور فسسي بعضسسها شسسيء
ال يؤرخسسذ مسسن هسسذه القصسسة ليس في البعض الرخر، فإذا جمعهسسا وقسسال مث
العظيمة العبر التالية ثم يسردها، يعني ليسسس لزمسسا الحكسسام الشسسرعية
الفقهية هذه ما أريدها منكم لن هذه يمكن تطسسول، لكسسن العسسبرة العسسبر

فقععولا لععهكيف أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون؟ كيف قال لهما (( 



الا الا لمين  )). مع أنه مستكبر رخبيث؟ وكيف كانت النتيجة؟ وكيف كسساناقو
اا علسسى نفسسسه يسسترقب موسى عليه الصلة والسلم رخرج من مصر رخاكئف
كما رخرج الرسسسول عليسسه الصسسلة والسسسلم مسسن مكسسة يسسترقب، وصسسارت
النتيجة العاقبة للرسول عليه الصلة والسسسلم ولموسسسى، لكسسن العاقبسسة
للرسول بفعل الرسول وأصحابه، عذب الله أعداءهم بأيسسديهم، وعاقبسسة
موسى بفعل الله عز وجل، فلما يجيب النسان العبر من هسسذا مسسا أريسسد
أحكاما فقهية ل ، أريد عبرا يعتبر بهسا النسسسان يصسسلح بهسا نفسسسه وقلبسسه
حتى يتبين المر. يصلح بها قلبه، يعنسسي كلم العلمسساء يسسستعان بهسا علسسى

حمفهم المعنى والطريقة في الشرح،  ونقف على قسسوله تعسسالى ((  مت مءن أ
م

مهلا من مب مءا  ممءآ رس مما ال أ
م الاا  حلق مخ بدا  مش  )) وأظن تكلمنا عليها لكسسن ل مسسانع علسسىمأ

كل حال طيب ،إذا في فاكئدة ل بسسأس، وإلسسى هنسسا تنتهسسي هسسذه الكلمسسات
اا. وقفنا عند التي أسأل الله عز وجل أن تكون رخالصة له نافعة لنا جميع

مهلاقوله تعالى: (( مك حم مسعع معا  مفعع مر مهلاا *ا  من مب مءا  ممءآ رس مما ال أ
م الاا  حلق مخ بدا  مش مأ حما  مت ا أءن

مهلا روا مس  ))....السسخ. يخسساطب اللسسه سسسبحانه وتعسسالى عبسساده فيقسسول: ((مف
الاا أما السملاء  )) وغرضسسه مسسن هسسذا السسستفهام تقريسسرءأنتما أشدا خلق

كذبوا النبي صلى اللسسه عليسسه وآلسسه وسسسلم إمكان البعث ،لن المشركين ك
 )) وغرضسسه مسسنمنا ياحمييا العظلاما وهععيا رمميععمبالبعث وقالوا: (( 

كذبوا النسسبي صسسلى هذا الستفهام تقرير إمكان البعث ،لن المشسسركين كسس
ءأنتععمالله عليه وآله وسلم بالبعث وقالوا ؛  فيقول الله عسسز وجسسل: (( 

الاا أما السملاء  )) الجواب معلوم منذ البداية وهو أنسه السسماءأشدا خلق
لخلقا السععملاواتا والرضا أكععبرا مععنا خلععقكمسسا قسسال تعسسالى: (( 

)) هسسذه الجملسسةبنلاهلاا  )) . (( النلاسا ولكنا أكثرا النلاسا لا يعلمون
ل تتعلق بالتي قبلها، ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يقف على قوله  ((

)) فالجملة استئنافية لبيانبنلاهلاا  )) ثم يستأنف فيقول: (( أما السملاء
)) أي بناها الله عز وجل وقد بين الله سبحانهبنلاهلاا عظمة السماء، (( 

وتعالى في آية أرخرى فسسي سسسورة  السسذاريات أنسسه بناهسسا بقسسوة فقسسال: ((
رفععع)).  (( ا وإنلاا لموسعونا  ))  أي بقوة ((والسملاءا بنمينلاهلاا بأيد

 )) رفعه يعني عن الرض، ورفعه عز وجل بغير عمدسمكهلاا فسواهلا
اللها الذيا رفعععا السععملاواتا بغميععرا عمععدكما قسسال اللسسه تعسسالى: (( 

 )) أي جعلها مستوية، وجعلها تامة كاملسسة كمسساا فسواهلا )). ((ترونهلا
يلاا أيهععلاا النسععلانا مععلاا غععركا بربععكقال تعالى في رخلق النسان: (( 

ييا تسسام الخلقسسة،الكريععما الععذيا خلقععكا فسععواك  )) أي جعلسسك سسسو



مجفالسسسماء كسسذلك سسسواها اللسسه عسسز وجسسل.  ((  مر حخعع أ
م مو مهععلاا  مل حمي مل مشا  ماط حغ أ

م

مهلا ماح  )) أغطشسسه: أي أظلمسسه، فالليسسل مظلسسم، قسسال اللسسه تعسسالى: ((مضعع
وجعلنلاا اللميلا والنهععلارا آيععتمينا فماحونععلاا آيععةا اللميععلا وجعلنععلاا آيععة

كينسسه بالشسسمس السستي تخسسرجوأخرجا ضاحلاهلا )). (( النهلارا مبصر ة  )) ب
مهععلاكل يوم من مطلعها وتغيب من مغربها.  (( مح مد مكا  مل مذ مدا  حع مب مضا  حر موال ا 

حم مكعع رل الاا  متععع مم مهلاا *ا  مسعع حر أ
م ملا  مبععلا مج حل موا مهععلاا *ا  مع حر مم مو مهععلاا  مء ممءآ مهلاا  حن مم مجا  مر حخ أ

م *ا 
حم مكعع مم مع حن مكا  )). ((مول ملعع مذ مدا  حععع مب مضا  حر موال أي بعسسد رخلسسق السسسماواتا ))ا 
كين هذا الدحو بقسسوله: دحلاهلاوالرض، ((  ((ا أخرجا منهععلاا ملاءهععلا )) وب

 )) وكانت الرض مخلوقسسة قبسسل السسسماءومرعلاهلا.ا والجبلالا أرسلاهلا
مكئنكما لتكفععرونا بلالععذيا خلععقا الرضكما قال الله تعالى:  ((ا اقلا أ

ااا ذلكا ربا العلالممين.ا وجعلا فميهلا فيا يوممينا وتجعلونا لها أنداد
ردرا فميهلاا أاقواتهلاا فيا أربعة رواسيا منا فواقهلاا وبلاركا فميهلاا واق
أيلاما سواءا للسلاكئلمين.ا ثععما اسععتوىا إلععىا السععملاءا وهععيا دخععلان
الاا اقلالتععلاا أتمينععلاا طععلاكئعمين. الاا أوا كرهعع فقلالا لهلاا وللرضا اكئتميلاا طوع

)). فالرض مخلوقة من قبلفقضلاهنا سبعا سملاواتا فيا يوممينا 
السسسماء لكسسن دحوهسسا وإرخسسراج المسساء منهسسا والمرعسسى كسسان بعسسد رخلسسق

والجبععلال (( ))  ((ا أخععرجا منهععلاا ملاءهععلاا ومرعلاهععلاالسسسماوات. 
 ))  أي جعلها راسسسية فسسي الرض تمسسسك الرض لئل تضسسطربأرسلاهلا
الاا لكما ولنعلامكم ((بالخلق.  اامتلاع  )) أي جعل الله تعالى ذلسسك متاعسس

لنا نتمتع به فيما نأكل ونشرب، ولنعامنا أي مواشينا مسسن البسسل والبقسسر
نكر الله عز وجل عبسساده بهسسذه النعسسم الدالسسة علسسى والغنم وغيرها. ولما ذ
كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحتمي الذي لبد منه، فقسسال عسسز وجسسل: ((

مرى حب مك حل مةا ا رم راطءآ متا ال مء مجءآ مذاا  مإ  )): وذلك قيام السساعة، وسسماها طامسةمف
 )) يعني أكبر مسسنالكبرىلنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها. (( 

يععوما يتععذكر ))  (( فععإذاا جععلاءتا الاطلامععةا الكععبرىكسسل طامسسة. (( 
 )) لهذا اليوم الذي تكون فيه الطامة الكسسبرى وهسسوالنسلانا ملاا سعى

اا، اليوم الذي يتذكر فيه النسان ما سعى، أين يتسسذكره؟  يتسسذكره مكتوبسس
اا عنده يقرأه هسسو بنفسسسه قسسال اللسسه تعسسالى: ((  ونخرجا لععها يععوممكتوب

اا.ا ااقرأا كتلابكا كفىا بنفسكا الميععوم الاا يلقلاها منشور القميلامةا كتلاب
الاا  كذكر ما سعى أي ما عمل، أمسسا اليسسوم فإننسساعلميكا حسميب )). إذا قرأه ت

ال كثيرة منها الصالح، ومنها اللغسسو، ومنهسسا قد نسينا ما عملنا، عملنا أعما
السيئ، لكن كل هذا ننساه، وفي يسسوم القيامسسة يعسسرض علينسسا هسسذا فسسي



كفىا بنفسكا الميععوما علميععككتاب ويقال اقرأ كتابك أنت بنفسك (( 
الا ويقولا الكلافرا يلاا لميتنيا كنععت )). فحينئذ يتذكر ما سعى (( حسميب
الاا  برزتا الجاحميععما لمععنا يععرى)).  ثم قال: (( تراب مب  )) – أعاذنسسا اللسسهو

برزتا ))ا وإياكم منها - ((  مب أظهرت تجيء تقاد بسبعين ألف زمام كسسلو
اا زمام فيه سبعون ألف ملك يقودونهسسا، إذا ألقسسي منهسسا الظسسالمون مكانسس
اا تأتي س والعياذ بالله س لمسسن يسسرى ويبصسسر اا مقرنين دعوا هنالك ثبور ضيق

فأملاا منا طغى.ا وآثرفتنخلع القلوب ويشيب المولود ولهذا قال:  (( 
 هسسذان وصسسفان همسساالاحميلا ةا الدنميلا.ا فإنا الجاحميما هععيا المععأوىا ))

وصفان لهل النار، الطغيان وهو مجاوزة الحد، وإيثار الدنيا على الرخرة
بتقديمها على الرخرة وكونها أكبر هم النسسان، فسإذا قسال قاكئسل مسا هسو
اا، مجسساوزة الحسسد الطغيان؟ قلنا: الطغيان مجاوزة الحد، كما ذكرنسساه آنفسس

وملابماذا؟ ما هو حد النسان ؟ حد النسان مذكور في قوله تعالى: (( 
. فمسسن جسساوز حسسده ولسسم يعبسسدخلقتا الجنا والنسا إلا لميعبدونا ))

الله فهذا هو الطاغي، هذا هو الطاغي لنه تجاوز الحد، أنسست مخلسسوق ل
لتأكل وتتنعم وتتمتع كما يتمتع النعام، أنت مخلسسوق لعبسسادة اللسسه فاعبسسد
الله عز وجل، فسإن لسم تفعسل فقسد طغيست هسذا هسو الطغيسان أل يقسوم

 همسسا متلزمسسانوآثرا الاحميلا ةا الععدنميلاا ))النسان بعبادة الله.  وقوله (( 
فإن الطاغي عن عبادة الله مؤثر للحياة الدنيا لنه يتعلل بها عن طاعسسة
الله، ويتلهى بها عن طاعة الله، إذا أذن الفجر آثر النسسوم علسسى الصسسلة،

فإنإذا قيل له اذكر الله آثر اللغو على ذكر الله، وهكسسذا...  قسسوله: (( 
 أي هي مأواه، والمأوى هسسو المرجسسع والمقسسرالجاحميما هيا المأوىا ))

وأملاا مععنوبئس المقر مقر جهنم س أعاذنسسا اللسسه  وإيسساكم منهسسا سسس .  (( 
 يعنسسي رخسساف القيسسام بيسسن يسسديه؛ لن النسسسان يسسوم)) خلافا مقلاما ربه

القيامة سوف يقرره الله عز وجل بسسذنوبه ويقسسول عملسست كسسذا، عملسست
كذا، عملت كذا كما جاء في الحديث الصحيح، فسسإذا أقسسر قسسال اللسسه لسسه:

 )، هسسذا(ا اقدا سترتهلاا علميكا فيا الدنميلاا وأنععلاا أغفرهععلاا لععكا الميععوم
: أي عسسنونهىا النفععسا عععنا الهععوىا ))الذي رخاف هذا المقام. (( 

نمارة بالسوء ل تأمر إل بالشر. ولكن هناك نفس أرخرى هواها، والنفس أ
تقابلهسسا وهسسي النفسسس المطمئنسسة؛ لن للنسسسان ثلث نفسسوس: نفسسس
مطمئنة، وأمارة، ولوامة، وكلها في القرآن، أمسسا المطمئنسسة ففسسي قسسوله

يلاا أيتهلاا النفسا الماطمئنة.ا ارجعيا إلععىا ربععكا راضععميةتعالى: (( 
نمسسارةمرضمية.ا فلادخليا فيا عبلادي.ا وادخلععيا جنععتيا )) . وأمسسا ال



رملار ةبالسوء ففي قوله تعالى: ((  وملاا أبرىءا نفسيا إنا النفسا ل
ل )) . وأما اللوامسسة ففسسي قسسوله تعسسالى: (( بلالسوءا إلا ملاا رحما ربي

 )). والنسسسانأاقسما بميوما القميلامة.ا ولا أاقسما بلالنفسا اللوامععة
اا نزعة رخير يحب الخيسسر يحس بنفسه بهذه النفس؛ يرى في نفسه أحيان
اا في نفسه نزعة شر يفعله يفعله هذه هي النفس المطمئنة، يرى أحيان
هذه نفس أمارة بالسوء، تأتي بعد ذلك النفس اللوامة التي تلومه على
ما فعل فتجده يندم على ما فعل من المعصية، أو لوامسسة أرخسسرى تلسسومه
على ما فعل من الخير – والعياذ بالله -، فإن من النسساس مسسن قسسد يلسسوم
نفسه على فعل الخير وعلى مصاحبة أهل الخير ويقول: كيف أصسساحب
هؤلء الذين صدوني عن حياتي.. عن شهواتي.. عسسن لهسسوي، ومسسا أشسسبه
ذلك. فاللوامة نفس تلوم المارة بالسوء مسسرة، وتلسسوم المطمئنسسة مسسرة
أرخرى، فهي في الحقيقة نفس بين نفسين تلوم النفس المارة بالسسسوء
إذا فعلت السوء، وتندم النسان، وقد تلوم النفس المطمئنة إذا فعلسست

ونهىا النفسا عنالخير– نسأل الله العافية- يقول الله عز وجل: (( 
 )) الجنسسة هسسي دار النعيسسم الستيالهوىا .ا ((ا فإنا الجنةا هيا المأوى

أعدها الله عز وجل لولياكئه فيهسسا مسا ل عيسسن رأت، ول أذن سسمعت، ول
فلا تعلما نفسا ملاا أخفععي ((رخطر على قلب بشر، قال الله تعالى: 

 هكذا جسساء فسسي القسسرآن، وجسساء فسسي الحسسديثلهما منا اقر ةا أعمينا )).
أعددتا لعبلاديا الصلالاحمينا مععلاا لا عميععنا رأت،ا ولا أذنالقدسي: ( 

 )، هسسذه الجنسسة يسسدركها النسسسانسمعت،ا ولا خاطرا علىا اقلبا بشر
قبل أن يموت، يسسدركها قبسسل أن يمسسوت، كيسسف ذلسسك؟  إذا حضسسر الجسسل
ودعت الملكئكة النفس للخروج قالت: ارخرجي أيتهسسا النفسسس المطمئنسسة

الذين ((إلى رضوان الله، وتبشسسر النفسسس بالجنسسة، قسسال اللسسه تعسسالى: 
 )) .مسستىتتوفععلاهما الملكئكععةا طميععبمينا يقولععونا سععلما علميكععم

 )) فيبشسسرادخلواا الجنةا بملاا كنتما تعملون ((يقولونه؟ حين التوفي 
بالجنة فتخرج روحه راضية متيسرة سهلة، ولهذا لما حدث النسسبي عليسسه

منا أحبا لقععلاءا اللععها أحععبا اللععها لقععلاءه،الصلة والسلم فقال: (  
) قالت عاكئشة: يا رسول الله:ومنا كرها لقلاءا اللها كرها اللها لقلاءها 

 سسس كلنسسا يكسسره المسسوتلميسا المععرا ذلععككلنسسا يكسسره المسسوت، قسسال: ( 
را بمعلاا يبشعرا بعها عنععدبمقتضى الطبيعة سسس  ولكنا المعؤمنا إذاا بش

 )، وإن الكسسافرالموتا أحبا لقلاءا اللها أحبا الموتا وسهلا علميععه
إذا بشر س والعياذ بالله س بما يسوؤه عند الموت كره لقسساء اللسسه وهربسست



كسسسفود مسسن نفسه تفرقت في جسده حتى ينتزعوهسسا منسسه كمسسا ينسستزع ال
الشعر المبلول، والشعر المبلول إذا جر عليه السفود وهو معروف عند
الغزالين يكاد يمزقه من شسسدة سسسحبه عليسسه هكسسذا روح الكسسافر والعيسساذ
بالله س تتفرق في جسده لنها تبشر بالعذاب فتخاف،ولهسذا يوجسد بعسض
الناس -والعياذ بالله- يسود وجهه، ولونه في الحياة أحمر، وحدثني مسسن
أثق به ،وأقسم به  أكثر من مرة وهو ممسسن يباشسسرون تغسسسيل المسسوتى
اا،يقسسول غسسسلت اثنيسسن يقول والله مرت مر علي حالتان ل أنسسساهما أبسسد
الوجه أسود والبدن أبيض ، يقول أسود مثل الفحم - والعياذ بالله- هسسذا
اء على إيش؟ لنه يبشر بما يسوكئه -والعياذ بالله – والنسسسان إذابشسسر بنا
اا بما يسوكئه تغير. فالجنة - اللهم إنا نسسسألك أن نكسسون مسسن أهلهسسا جميعسس
اك-  فيها مسسا ل عيسسن رأت، ول أذن سسسمعت، ول رخطسسر ونسألك من فضل
على قلب بشر، وقلت لكم إن النسان قد يسسدركها قبسسل أن يمسسوت بمسسا
يبشسر بسه، ول يخفسى علينسا مسا جساء فسسي السسسيرة النبويسة أن أنسس بسن

يلاا رسععولا اللععه،النضر ,أظنه أنس بن النضر,س رضي اللسسه عنسسه سسس: " 
  "،أجسسد ريسسح الجنسسة دون أحسسد,واللها إنيا لجدا ريحا الجنةا دونا أحد

وهذا ليس معنسساه الوجسسدان السسذوقي، وجسسدان حقيقسسي، قسسال ابسسن القيسسم
إنا بعضا النلاسا اقدا يدركا الخر ةا وهوا فععيا الععدنميلارحمه الله: " 

غقتل رضي الله عنه، فالحاصل أن الجنة فيها مسسا ل "، ثم انطلق فقاتل و
عين رأت، ول أذن سمعت، ول رخطر على قلب بشر. قال اللسسه تعسسالى:

من ))  (( فإنا الجنةا هيا المععأوى((  ريععلا مأ مةا  مع رسععلا منا ال مععع مكا  من ملو أ
م حسعع مي

مهلا مس حر  )) أي يسألك الناس كما قال تعسسالى فسسي آيسسةا يسألونك )) ((مم
 )).النلاسا عنا السلاعةا اقلا إنملاا علمهلاا عندا اللهأرخرى: (( يسألك 

سؤال الناس عن الساعة ينقسم إلى قسسسمين: سسسؤال اسسستبعاد وإنكسسار
كلم عسسن وهذا كفسسر كمسسا سسسأل المشسسركون النسسبي صسسلى اللسسه عليسسه وسسس

يستعجلا بهلاا الذينالساعة واستعجلوها، وقد قال الله عن هؤلء: (( 
لا يؤمنونا بهلاا والذينا آمنعواا مشعفقونا منهعلاا ويعلمعونا أنهعلا

)). وسؤال عن الساعة يسأل متى الساعة ليسسستعد لهسسا وهسسذا لالاحقا 
بأس به، وقد قال رجل للنبي عليه الصلة والسلم: يا رسول الله مسستى

 " قال: حب الله ورسوله. قال:ملاذاا أعددتا لهلا؟الساعة؟ قال له: " 
 )، فالناس يسألون النبي عليه الصلة والسسسلمالمرءا معا منا أحب( 

ولكن تختلف نياتهم في هذا السؤال، ثم مهما كانت نياتهم ومهما كانت
مما أنععتا مععنأسسسئلتهم فعلسسم السسساعة عنسسد اللسسه  ولهسسذا قسسال: ((  فميعع



 )) يعني أنه ل يمكن أن تذكر لهسسم السسساعة، لمسساذا؟ لن علمهسساذكراهلا
اقلا إنمععلاا علمهععلاا عنععدعند الله كما قسسال تعسسالى فسسي آيسسة أرخسسرى: (( 

 )). وقد سأل جبريل وهو أعلسسم الملكئكسسة، سسسأل النسسبي صسسلى اللسسهالله
عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق من البشر قال: أرخبرني عن السسساعة.

ا ملاا المسععؤولا عنهععلافقال له النبي صلى اللسسه عليسسه وآلسسه وسسسلم: (
) ، يعني أنت إذا كسسانت رخافيسسة عليسسك فأنسسا رخافيسسةبأعلما منا السلاكئلا 

علي، وإذا كان أعلم الملكئكة وأعلم البشر ل يعلمان متى السسساعة فمسسا
بالسسك بمسسن دونهمسسا، وبهسسذا نعسسرف أن مسسا يشسسيعه بعسسض النسساس مسسن أن
الساعة تكون في كذا وفي كذا وفي زمن معيسسن كلسسه كسسذب، نعلسسم أنسسه
كذب في ذلك ؛ لنه ل يعلم متى الساعة ل يعلمها إل الله عز وجل.  ((

)) يعني ليس عنسسدك علسسم منهسسا ولكنسسكإنملاا أنتا منذرا منا يخشلاهلاا 
)) أي يخافهسسا وهسسم المؤمنسسون، أمسسا((ا منا يخشلاهلاا منذر، منذر من؟ 

وملاا تغنععيمن أنكرها واستبعدها وكسسذبها فسسإن النسسذار ل ينفسسع فيسسه (( 
 )). ولهسسذا نقسسول أنسست ل تسسسألاليلاتا والنذرا عنا اقوما لا يؤمنون

متى تموت ول أين تموت لن هذا أمر ل يحتاج إلى سؤال أمسسر مفسسروغ
اا بسسل اا واحسسد منه ولبد أن يكون ومهما طالت بك الدنيا فكأنما بقيت يوم

كأنهما يوما يرونهلاا لما يلبثععواا إلا عشععميةا أوكما قال تعالى هنا: (( 
 )) ولكن السؤال السذي يجسسب أن يسرد علسسى النفسسس ويجسسب أنضاحلاهلا

يكون لديك جواب عليه هو على أي حال تموت؟! وأريد بقولي على أي
حال ؟, لست أريد على أي حال تموت هل أنت غني أو فقير؟، أو قوي
أو ضعيف؟، أو ذو عيال أو عقيم؟،ل، على أي حال تمسوت فسي العمسل؟
هذه النقطة, فإذا كنت تساءل نفسك هذا السسسؤال فلبسسد أن تسسستعد؛ ل
غؤك الموت، كسسم مسسن إنسسسان رخسسرج كج بد أن تستعد, لنك ل تدري متى يف
ن ان رخسرج م ال على الكتاف، وكم من إنس يقود سيارته ورجع به محمو
أهله يقول هيئوا لي الطعام الغداء أو العشاء ولكن لم يأكله، وكسسم مسسن
كر أزرته ولم يفكها إل الغاسسل يغسسله، هسذا أمسر إنسان لبس قميصه وز

  أن تنظر الن وتفكر على أي حسسال تمسسوت، -كلمشاهد بحوادث بغتة. 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة والنابة- ولهذا ينبغي لك أن تكثر من
الستغفار ما استطعت، فإن الستغفار فيه من كل هم فرج، ومسسن كسسل
ضيق مخرج، حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاسسستغفر
الله قبل أن تفتيه، لن الذنوب تحول بين النسان وبين الهدى واستنبط

إنلاا أنزلنلاا إلميععكا الكتععلابا بععلالاحقذلك من قول الله تبارك وتعالى: (( 



الا. لتاحكما بمينا النلاسا بملاا أراكا اللععها ولا تكععنا للخععلاكئنمينا خصععميم
الا ااا رحميم  )) . وهذا استنباط جيد،واستغفرا اللها إنا اللها كلانا غفور
اا أن يستنبط من قوله تعالى: ((  والذينا اهتدواا زادهععمأو يمكن أيض

 )). والستغفار هو الهدى، لذلك أوصي نفسسسيهدىا وآتلاهما تقواهم
وإياكم بالمراقبة، وكثرة الستغفار، ومحاسبة النفس حسستى نكسسون علسسى
أهبة الستعداد لما نخشاه أن يفجأنا من الموت س نسأل الله أن يحسسسن

 )) أيكأنهما يععوما يرونهععلالنا ولكم الخاتمة س.  قسسال اللسسه تعسسالى  (( 
 )) العشسسية مسسنلما يلبثععواا إلا عشععميةا أوا ضععاحلاهلايرون القيامسسة، (( 

الزوال إلى غروب الشمس، والضسسحى مسسن طلسسوع الشسسمس إلسسى زوال
الشمس، يعنسسي كسسأنهم لسسم يلبثسسوا إل نصسسف يسسوم، وهسسذا هسسو الواقسسع لسسو
سألتكم الن كيف ما مضى مسسن السسسنوات عليكسسم؟ هسسل تشسسعرون الن
بأنه سنوات أو كأنه يوم واحد؟ نعم، كأنه يوم واحسسد ،ل شسسك كسسأنه يسسوم
واحد. والنسان الن بين ثلثة أشياء: يوم مضسسى فهسسذا قسسد فسساته، ويسسوم
مستقبل ل يدري أيدركه أو ل يدركه، ووقت حاضر هسسو المسسسئول عنسسه،
الوقت الحاضر، وأما ما مضى فقد فات وما فات فقد مات، هلك عنسسك
الذي مضى هلك عنك، والمستقبل ل تدري أتسسدركه أم ل، والحاضسسر هسسو
الذي أنت مسئول عنه. نسأل الله تعالى أن يحسن لسسي ولكسسم العاقبسسة،
وأن يجعل عاقبتنا حميدة، ورخاتمتنا سعيدة إنه جواد كريم، والحمسسد للسسه
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمسسد وعلسسى آلسسه وأصسسحابه
. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


